
 
REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ URODZINOWYCH NA CAMP4 
 
1. Organizacją imprez, które odbywają się w Hali Wspinaczkowej CAMP4 w Warszawie przy ulicy              
Krasnowolskiej 50, zajmuje się CAMP4 Sp. z o.o. 
 
2. Wstępnej rezerwacji terminu na wynajęcie sali w CAMP4 można dokonać osobiście, telefonicznie             
pod numerem telefonu 22 847 1176 lub pocztą elektroniczną - kontakt@camp4you.pl. W okresie wrzesień              
2019 - czerwiec 2020 obowiązują następujące godziny: sobota - niedziela godz. 09:45, 11:45, 13:45, 15:45,               
17:45. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 16.00 lub 18.00 
 
3. Rezerwacja terminu zostaje potwierdzona wpłatą zaliczki w wysokości 300 pln na rachunek bankowy CAMP4               
Sp. z o.o. 47 1140 2004 0000 3002 7587 5859. Zaliczkę można opłacić także osobiście w recepcji CAMP4 wraz                   
z podaniem terminu rezerwacji. Brak przesłania potwierdzenia zaliczki lub opłaty na miejscu w przeciągu 48               
godzin od daty wstępnej rezerwacji powoduje jej anulowanie, chyba że zostanie ustalone inaczej. 
 
4. Cena zorganizowania imprezy uzależniona jest od wybranego zakresu i kalkulowana jest za każdym razem               
indywidualnie. 
 
5. Zaliczka jest bezzwrotna i po wykonaniu usługi zostaje wliczona w jej cenę. 
 
6. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków regulaminu. 
 
7. Całkowite rozliczenie następuje w dniu imprezy, bezpośrednio po jej zakończeniu, chyba że zostanie              
ustalone inaczej. 
 
8. Po rozpoczęciu  imprezy do dyspozycji zaproszonych gości zostanie przekazana sala urodzinowa. 
 
9. Czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy liczony jest od ustalonej godziny. Organizator udostępnia salę              
urodzinową do 20 minut od rozpoczęcia zajęć wspinaczkowych. Uczestnicy po zakończeniu imprezy            
udostępniają salę urodzinową do sprzątania.  
 
10. Przedłużenie imprezy jest możliwe jedynie w przypadku braku kolejnej rezerwacji. Koszt ustalany jest              
indywidualnie. 
 
11. Organizator zapewnia osobę do obsługi imprezy która nie sprawuje opieki wychowawczej nad uczestnikami              
imprezy, chyba że zostanie ustalone inaczej.  
 
12. Organizator zabrania przynoszenia oraz spożywania własnej żywności oraz napojów alkoholowych           
i bezalkoholowych, chyba, że zostanie ustalone inaczej. 
 
13. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez uczestników imprezy 
odpowiadają Rodzice/Opiekunowie lub Zamawiający. 
 
14. Uczestników imprezy obowiązuje główny regulamin Hali Wspinaczkowej CAMP4 dostępny na recepcji.  
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